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2024 সােলর মেধয্ ভারেতর aথর্নীিতর আকার 5 লাখ েকািট মািকর্ ন ডলাের িনেয় যাoয়ার টােগর্ট িনেয়
eেগােc নেরnd েমািদ সরকার। e বছরi aথর্নীিতর আকার 3 লাখ েকািট ডলাের িনেয় যাoয়া হেc।
টােগর্েট  েপৗঁছেত  কমর্সংsান  সৃি ,  িবেদিশ  িবিনেয়াগ  o  aবকাঠােমা  unয়েন  সেবর্াc  t  েদয়া  হেব।
aবকাঠােমা unয়েনi আগামী 5 বছের েদড় লাখ েকািট ডলার বয্েয়র িসdাno েনয়া হেয়েছ। সmpিত
বাংলােদেশর aথর্ o পররা  মntণালেয় পাঠােনা eক pিতেবদেন ভারেতর e মহাপিরকlনার কথা তুেল
ধেরেছন িদিlেত বাংলােদেশর রা দতূ ৈসয়দ েমায়ােjম আলী। সংি  সূেt eসব তথয্ জানা েগেছ।
রা দেূতর oi pিতেবদেন বলা হেয়েছ, ভারেত িবেদিশ িবিনেয়াগ বাড়ােত নানা ধরেনর িsম েনয়া হেc।
িশগিগরi িsম েলার uেdাধন করা হেব। িবেশষ কের aবকাঠােমা unয়ন o িনমর্ােণ েনয়া হেc েমঘা সব
pকl। েযখােন থাকেব িবেদিশ িবিনেয়ােগর aংশgহণ। আnজর্ ািতক পযর্ােয় eসব িsেমর ভােলা িদক েলা
তুেল ধরেত pচার চালােনার পিরকlনাo রেয়েছ। যােত িবেদিশ িবিনেয়ােগ pিতেযািগতা ৈতির হয়। eসব
uেদয্ােগর ফেল ভারেতর aথর্ৈনিতক pবিৃd আরo বাড়েব। যিদo সmpিত ভারেতর aথর্ৈনিতক pবিৃdেত
িকছুটা  ভাটা  পেড়েছ।  সরকার  মেন  করেছ  আকষর্ণীয়  িবিনেয়ােগর  মাধয্েম  হারােনার  pবিৃdেত  গিত
আসেব।
ভারেতর  e  পিরকlনা  িনেয়  জানেত  চাiেল  বাংলােদশ  বয্াংেকর  সােবক  pধান  aথর্নীিতিবদ  o
িবআiিডeেসর  সােবক  মহাপিরচালক  eমেক  মুেজির  যুগাnরেক  বেলন,  ভারেতর  সে  বাংলােদেশর
বািণিজয্ক সmকর্  রেয়েছ। dত pবিৃd লkয্ aজর্ েন ভারত েয পিরকlনা gহণ কেরেছ eেত oi েদেশর
aভয্nরীণ বাজাের চািহদা বাড়েব। eেkেt বাংলােদশ রফতািন পণয্ িদেয় oi চািহদা পূরণ কের লাভবান
হেত পাের। েকননা ভারেতর চািহদা পূরেণর িদক েথেক েভৗেগািলকভােব পািকsানসহ আশপােশর েদেশর
তুলনায়  বাংলােদশ  সুিবধাজনক  aবsােন  আেছ।  eেkেt  আমােদরo  psিত  থাকেত  হেব,  করণীয়  িঠক
করেত হেব। িতিন মেন কেরন, দিkণ eিশয়ায় চীেনর পর বহৃtম েদশ ভারেতর aথর্নীিতর pবিৃd dত
ভােলা হেল eর সুিবধা বাংলােদেশ eেস েপৗঁছেব। েমািদ সরকােরর িdতীয় েময়ােদর pথম aথর্মntী িনরমলা
িসতারামন। ভারেত  িতিনi  pথম নারী aথর্মntী। রা দতূ  ৈসয়দ  েমায়ােjম  আলী  pিতেবদেন বেলেছন,
ভারেতর aথর্মntী 5 জলুাi মধয্েময়ািদ বােজট েঘাষণা কেরেছ। eিট েমািদ সরকােরর িdতীয় েময়ােদর
pথম বােজট। বােজেট aথর্ৈনিতক o aবকাঠােমাগত unয়ন, িবেদিশ িবিনেয়াগ, সামািজক aবকাঠােমা
িনমর্াণ, aথর্নীিতর pিতিট খােত িডিজটালাiেজশন, দষূণমkু ভারত, পািন o পিরcn নদী বয্বsাপনা,
নীল  aথর্নীিত,  সয্ােটলাiট  কমর্সূিচ,  খাদয্পণয্  রফতািন,  sাsয্  খােত  নারী  o  িশ র  পুি ,  নাগিরেকর
িনরাপtা  eবং  aিধকাংশ  েkেt  সুশাসন  িনি ত  করার  oপর  t  েদয়া  হেয়েছ।  আধুিনক  নগরায়ন
pাধানয্ েপেয়েছ।
ভারেতর aথর্মntী িনরমলা িসতারামেনর বরাত িদেয় রা দতূ বেলেছন, িনবর্াচনী iশেতহােরর সে  িমল
েরেখ বােজেট aবকাঠােমা unয়নেক েবিশ t েদয়া হেয়েছ। 2024 সােল aবকাঠােমাগত unয়েন 1
লাখ  44  হাজার  েকািট  ডলার  বয্েয়র  লkয্  িঠক  করা  হেয়েছ।  িশkা  খােতo  বড়  পিরবতর্ ন  আনার
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পিরকlনা রেয়েছ। নতুন িশkা নীিতেক মাধয্িমক sুল o ucিশkায় বয্াপক পিরবতর্ ন আনা হেc। তেব
ভারেতর aথর্নীিতিবদরা বলেছন, aথর্ৈনিতক pবিৃd aজর্ েন নানা কমর্সূিচ বাsবায়েনর কথা বলা হেলo
েসখােন ঘাটিত রেয়েছ। বাsবায়েনর aথর্নীিতর uৎস পির ার করা হয়িন।
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